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1672 RampZalig  

 
Een terugblik op het tweede weekend.  

Zaterdag 9 juli gaf Luuk Smit zijn lezing over het leven en de regeerstijl van Lodewijk 

XIV, de Zonnekoning die in 1672 Nederland binnenviel. Centraal stond de vraag: 

“Waarom was hij nu dé personificatie van het absolutisme?” Ongeveer 25-30 

aanwezigen luisterden met veel aandacht naar de lezing, waarna er nog enkele 

interessante vragen volgden.  

 

Luuk Smit vertelt over de Zonnekoning en diens agressie tegen de Republiek 

Aansluitend was er weer een sessie Wargames. Deze keer stond het Battlefield van 

Waverveen ook in de belangstelling bij de NTR. Een cameraploeg maakte opnames 

voor deel 6 van de zevendelige serie, die men in het najaar over het Rampjaar gaat 

uitzenden. De regisseur van de documentaire (Annegriet Wietsma) wil graag iets 

laten zien over het gebruik van uitleggers ter verdediging van de waterlinie. Het spel 

sluit daar perfect bij aan.  

 

Tv-opnames bij het Wargame Waverveen (Foto’s Henk Butink) 

Door middel van deze nieuwsbrief willen wij u met enige regelmaat een 
aanvulling geven op het nieuws in ons kwartaalblad De Proosdijkroniek.  
Voor nadere informatie kunt u altijd terecht op onze website 
www.proosdijlanden.nl 

 

 

Croonstadtlaan 4a, 3641 AL Mijdrecht  

Secretariaat: 

E secretariaat@proosdijlanden.nl 

Ledenadministratie: 

E administratie@proosdijlanden.nl 
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Jaarmarkt Vinkeveen 
De Vinkeveense jaarmarkt op 13 juli jl. werd weer druk bezocht. Prachtig weer en 

veel bezoekers met interesse voor de plaatselijke historie. Nogal wat passanten 

kregen historisch materiaal mee of zij werden gewezen op de tentoonstelling die 

vlakbij in de R.K.-kerk te bezichtigen was. 

 

Tentoonstelling op 13 juli jl. 
Het aantal bezoekers is vanaf 1 juli al gegroeid tot bijna 400. Alleen al op deze 

woensdag kwamen een kleine honderd personen de expositie over 1672 bekijken. 

En net als bijna elke andere bezoeker met heel veel waardering voor het gebodene. 

 
De zonnewijzersokkel, de Waverveenvitrine en de vitrine ‘Frennemies’ 

Speciale Wargames voor kinderen: ook op 10 augustus! 
Net als op 13 juli is er  

ook 10 augustus weer  

een speciale Wargame 

voor kinderen van 8 jaar 

en ouder. 

 

Aanvang 14.30 uur. 

 



1672 Rampzalig en Geocaching 
Rond het thema ‘1672RampZalig’ hebben de Vinkeveense 

Gowin Roos en Marja Dolstra een tweetal ‘Adventure Labs’ 

voor Geocaching uitgezet. Deze labcaches liggen op het 

parcours van de door onze vereniging uitgezette fietstochten. 

Geocaching is schatzoeken voor jong en oud met behulp van 

een GPS of je telefoon. Je gaat op zoek naar een schat (de 

cache) die verstopt ligt op een bepaald coördinaat. Door de 

GPS kun je precies op deze locatie komen en vaak is dit in 

een mooi stukje natuur, maar soms ook gewoon in een 

woonwijk. Er liggen meer dan drie miljoen geocaches verstopt 

in 190 landen! Het leuke hiervan is dat de meeste caches op 

plaatsen liggen verstopt waar je anders niet zo snel zou 

komen.  

Sinds een aantal jaren is er 

een nieuwe vorm 

bijgekomen de zgn. 

Adventure Lab Cache. Het 

betreft alleen een locatie, er 

ligt niks verstopt. Het doel 

van deze vorm van cachen 

is, als je fysiek op de locatie bent, een vraag te beantwoorden waarvan de oplossing 

binnen handbereik ligt of berekend kan worden. 

Voor ‘1672 RampZalig’ hebben Gowin en Marja een tweetal Adventure Labs 

uitgezet. Deze Adventure Labs bestaan uit vijf vragen (adventures), die je dus pas op 

de precieze locatie krijgt op je telefoon en dus daar pas kan beantwoorden. Kun je ze 

alle vijf oplossen dan is de Adventure Lab geslaagd. 

Als kers op de taart ligt er ook nog een echte schat verstopt. 

Na elke juist beantwoorde vraag krijg je een stukje van de 

puzzel om uiteindelijk de locatie te kunnen bepalen van de 

fysieke bonuscache. 

Om mee te kunnen doen aan geocaching ga je naar 

geocaching.com Hier kan je je (gratis) aanmelden door zelf 

een gebruikersnaam en een wachtwoord te bedenken. Om 

daadwerkelijk op pad te gaan download je de app op je 

telefoon, of je koopt een GPS-apparaat, je kan dan op zoek 

gaan naar caches bij jou in de buurt. 

Voor de nieuwste vorm van cachen, zoals gebruikt door Gowin en Marja, moet je een 

nog extra (gratis) app downloaden, de Adventure Lab, deze wordt gekoppeld aan je 

Geocache account en deze werken dan onderling samen. 

 

Kijk voor meer info het filmpje: “Wat is geocachen” op Geocaching.com. 



Propaganda is van alle tijden 
Tot en met 28 augustus is naast de vaste tentoonstelling ‘1672 RampZalig” ook een 

tijdelijke expositie over ‘Propaganda in tijd van oorlog’. Het gaat in deze 

tentoonstelling om de verbeelding van de waterlinie en de conflicten waarin deze 

werd ingezet, en latere variaties op dezelfde thema’s.   

‘De Oude Hollandse Waterlinie werd in 1672 ingezet om de Franse invasie van 

Holland te voorkomen. Met succes, maar dat succes werd nauwelijks afgebeeld. Dat 

is opmerkelijk, aangezien veel andere aspecten van de oorlog wel werden 

becommentarieerd in pamfletten, gevierd in dure schilderijen en als propaganda 

werden ingezet. In de expositie ‘Propaganda en de Oude Hollandse Waterlinie’ 

komen de verschillende interpretaties over het ontstaan van de oorlog en de 

manieren waarop de propaganda werd verspreid aan bod. De berichtgeving over de 

oorlog had bovendien vele vormen; van muurschilderingen in Franse paleizen tot 

eenvoudig drukwerk dat op Hollandse markten werd verspreid.  

 

U kunt de tentoonstellingen bezoeken in de R.K.-kerk ‘Het Heilig Hart van Jezus’, aan de Kerklaan in 

Vinkeveen. De openingstijden zijn in de maanden juli t/m oktober elke woensdag-, zaterdag- en 

zondagmiddag van 13.00 tot 16.00 uur. (foto’s Henk Butink) 

Uitgebreide informatie over ‘1672 Rampzalig’ is te vinden op www.proosdijlanden.nl 

 

Veel meer activiteiten rond 1672 
Naast onze tentoonstellingen en een reeks lezingen bieden we 

ook diverse fiets-, wandel- en vaarroutes. Zie ook de PK-extra. 

We hebben i.s.m. Cultuurhuis Abcoude een educatief programma 

voor de groepen 7 van de basisscholen en vanuit de PG Mijdrecht 

zijn er uitstapjes rond dit thema.  

Naast dit alles is ook een tweetal spellen Geocaching 

(schatzoeken via GPS-coördinaten). Zie ook vorige pagina. 

  



Wandelen met verhalen  
Elza Vis gaat pelgrimeren langs de Oude Hollandse Waterlinie, niet te verwarren met 

het LAW Waterliniepad. Op drie maandagen in augustus staan deze wandelingen 

gepland. En iedere belangstellende kan mee. Deze activiteit staat in de plaatselijke 

media aangekondigd als 'Wandelen met verhalen'. Die verhalen mogen de 

meelopers zelf bedenken. We staan op een aantal locaties stil bij wat er gebeurd is in 

het Rampjaar 1672. Het landschap laat het zien en beleven, zoals op elke 

pelgrimstocht. Wie er ook meegaat, Elza loopt in ieder geval langs dit grootste 

openluchtmuseum van Nederland op 1, 8 en 29 augustus.  

Startpunt van etappe 1 van Muiden naar Abcoude is bij de 'Groote Zeesluis', 

tegenover Café Ome Ko, Herengracht 1, 1398 AD in Muiden. Start: 9.30 u.  

Eten en drinken zelf meenemen. Etappe 2: Abcoude-Kockengen.  

Etappe 3: Kockengen-Fort Wierickerschans 

Opgeven kan via: elzavis2016@gmail.com; tel. 06 23150498. Liefst per mail.  

 

Rampjaar 1672  
Tijdens zijn vakantie las Henk Butink het e-boek 

‘Rampjaar 1672, hoe de Republiek aan de 

ondergang ontsnapte’. Een boek van Luc 

Panhuysen, die in oktober de aftrap voor de 

herdenking van 1672 gaf met zijn lezing in de 

Willisstee. 

“Een geweldig boek, vooral door de rode lijn: de 

belevenissen van het gezin Van Reede. In 

‘Rampjaar 1672’ beschrijft Luc Panhuysen op 

indringende wijze de grootste crisis van de 

Gouden Eeuw, een jaar waarin Nederland 

‘redeloos, radeloos, reddeloos’ heette. Het jaar 

1672 staat in de Nederlandse geschiedenis dan 

ook bekend als het Rampjaar.  

In dat jaar werd de Republiek overrompeld door 

een gecombineerde aanval van de Franse koning, 

de Engelse koning en de bisschoppen van 

Münster en Keulen. Sinds de Romeinen had 

Europa geen groter leger aanschouwd; het laatste uur voor de Republiek leek 

aangebroken. Hoe kwam het dat het land toch overleefde? Aan de hand van de 

belevenissen van het gezin Van Reede – een vader, een moeder en hun zoon – laat 

Panhuysen zien hoe de dagelijkse praktijk eruitzag, maar ook hoe de Republiek 

zichzelf opnieuw uitvond. De correspondentie van deze drie gezinsleden behoort tot 

de mooiste die uit de zeventiende eeuw is overgeleverd.” 
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1672 RampZalig in Abcoude 
De Hoogstraat In Abcoude is opgesierd met een twaalftal fotoborden. Deze 

straatexpositie op initiatief van Cultuurhuis Abcoude bevat een reeks beelden die 

herinneren aan de gebeurtenissen van 1672. Via QR-codes vertelt Bartho Braat het 

verhaal dat bij de afbeeldingen hoort. 

 

Bibliotheek en documentatie 
Als vereniging bezitten we nogal wat documentatiemateriaal over onze regionale 

geschiedenis. Deze verzameling historisch materiaal is ook toegankelijk voor een 

breder publiek. 

U kunt tevoren thuis al beoordelen of over het onderwerp dat uw belangstelling heeft 

misschien in onze bibliotheek iets aanwezig is. Daartoe hebben we inmiddels een 

eerste versie van de catalogus op onze website gezet. 
(https://www.proosdijlanden.nl/index.php/bibliotheek/catalogus)  

Uw eventuele op- of aanmerkingen over de opzet en bruikbaarheid van deze 

catalogus op de website horen wij graag en kunt u sturen naar:  info@proosdijlanden.nl 

Beeldbank 
Ook onze beeldbank bevat regelmatig nieuwe aanvullingen. Bezoek onze website 

(proosdijlanden.nl) om onze collecties te bekijken. 

Zo hebben we inmiddels ook een reeks foto’s geplaatst van de eerste weekenden 

van de tentoonstelling ‘1672 RampZalig’. Zie ook de Beeldbank/ Actueel archief. 
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Belangrijke data  
Tot en met 30 okt Tentoonstelling 1672 RampZalig R.K.-kerk Vinkeveen 13.00 uur 

 

En verder de planning voor de activiteiten tijdens de tentoonstellingsperiode: 

 

Tot en met eind augustus Wisseltentoonstelling ‘Propaganda in de zeventiende eeuw’ 

Tot en met 30 oktober  Educatieproject groepen 7 basisscholen De Ronde Venen 

1, 8 en 29 augustus  Wandel mee met Elza Vis en beleef de historie 

3 augustus   Ouderen de Rank bezoeken Tentoonstelling 

10 augustus   Speciale sessie Wargames voor kinderen 

13 augustus    Lezing Luuk Berk: ‘Het Franse geweld, de beleving ervan’ 

27 augustus    Lezing Arie Bloed: ‘Waverveen in dodelijke Franse storm’ 

31 augustus   Verhalen Waverveen en Poldermuseum  

10 september    Lezing Maarten Ouboter: ‘‘De 1672-inundatie, het waterbeheer’ 

18 september   Tentoonstelling voor 1 dag niet toegankelijk 

19 september - 31 oktober Wisseltentoonstelling Oude Hollandse Waterlinie  

24 september   Lezing Vera Verweij: ‘Het Rampjaar in beeld gebracht’ 

15 oktober   Lezing Joke Kok: ‘De rampjaren in en voor Utrecht’ 

30 oktober   Slotdag Tentoonstelling ‘1672 RampZalig 

Op de zaterdagmiddagen van de lezingen starten de lezingen om 13.30 uur  

met aansluitend om 14.30 uur de wargames/ battlefield. 

 

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Lid worden van onze vereniging kan door uw gegevens in te vullen op onze 

website (scan de QR-code hiernaast en vul uw gegevens in).  

Of stuur een e-mailbericht met vermelding van naam en adres te 

naar administratie@proosdijlanden.nl.  

U kunt ook uw gegevens, voorzien van uw handtekening, 

opsturen naar:  

Historische Vereniging De Proosdijlanden, Antwoordnummer 

55035, 3640 VB Mijdrecht of u brengt het op het bezoekadres  

Croonstadtlaan 4a, 3641 AL Mijdrecht. 

U ontvangt dan onder andere viermaal per jaar ons tijdschrift “De Proosdijkroniek”.  

De kosten voor het lidmaatschap bedragen € 17,50 per jaar.  

 

(N.B. Bij verzending van De Proosdijkroniek per post vragen we een extra bijdrage van € 7,50). 
Wilt u reageren dan kunt u deze e-mail beantwoorden.  Wilt u zich afmelden dan kunt u dit eenvoudig doen via de hiertoe 

bedoelde button op de homepage van onze website: www.proosdijlanden.nl     
Uw e-mailadres zullen wij met privacy behandelen en uitsluitend gebruiken ten behoeve van de Historische Vereniging.  

http://www.proosdijlanden.nl/

